
Ismertetések és bírálatok. 
Simonyi Tüzetes Magyar Nyelvtana. 

Tüzetes magyar nyelvtan történeti alap'm. BALASSA JÓZSEF közreműködésével 
írta SIMONYI ZSIGMOND. Első kötet. Magyar hangtan és alaktan. A M. 
Tud. Akadémiától Lukács Krisztina díjjal jutalmazott pályamunka, 
írták BALASSA JÓZSEF és SIMONYI ZSIGMOND. Budapest, 1895. A M. T. 
Akadémia kiadása. 8-r, XVI+ 735 1. 

A magyar nyelvészeti irodalomnak egy valóban monumentális 
alkotásáról akarunk szólani, a melynek első része a föntebbi czím alatt 
a múlt év Őszén jelent meg s melyről a külföldi tudományos kritika is a 
legmagasztalóbb hangon vett mindjárt tudomást (1. Literarisches Central-
blatt. 1895. évf. 51. sz. SCHUCHARDT HUGÓ ismertetését). 

Egy tüzetes tudományos magyar nyelvtannak első kötete ez, mely 
korszakot jelez nyelvészetünkben, nem módszerének új irányával, mert 
hisz e módszert évtizedek óta sikerrel követi nyelvészetünk, nem is me
rőben új eredményeivel, mert legtöbb fejezetének tételei úgy szólván 
köztudattá váltak nyelvbúvárainkban; hanem korszakot jelez épen ab
ban, hogy szigorú történeti módszerrel, gazdag és minden térre kiter
jedő anyaggyűjtéssel lehető teljes egészet ad mindabból, a mit a magyar 
nyelv hang- és alaktanának búvárlásában tudományunk eddig kinyo
mozhatott. EÉVAI Elaboratior Grammaticá-ja, mellett ez a második 
nagy határjelző a magyar nyelvtudomány haladásában. 

És e munkára, a magyar nyelv rendszerének e tüzetes megrajzo
lására, ki más lett volna hivatva, mint SIMONYI, ki a részletkutatásokban 
is immár egy negyedszázad óta lankadatlan buzgalommal munkálkodik, 
s ki a magyar nyelvtan egyes fejezeteit Kötőszavaiban, Határozóiban, 
Magyar Nóvragozásában, a szóösszetételről (Nyelvőr. IV. k.), az igemó
dokról (Nyr. VI. k.), a gyakorító ós mozzanatos igeképzésről (Ny. Közi. 
XVI. XVH. k.), s a szótőkről írt dolgozataiban (Akad. Értekezések XIV. 
k. 7. sz.) bámulatos adatismerettel, ügyes csoportosítással és mélyreható 
elemzéssel dolgozta ki. E föladatra SIMONYIT nagy tehetségének adoma-



SIMONYITÜZETES MAGYAR NYELVTANA. 97 

nyán és hangyaszorgalmán kívül nyelvészetünk történeti viszonyai is 
predesztinálták. SIMONYI munkássága a Nyelvőr pályafutásával együtt 
indul meg, tehetsége és tudása együtt gyarapodik a Nyelvőr gyűjtésein 
kívül a csaknem egy időben megindult másik két forrásgyűjteménynyel, 
a Nyelvemléktárral (1874.) és a Költők Tárával (1877.), a mihez még az 
a körülmény is járul, hogy ez időben halmozódik össze a munkába vett 
Nyelvtörténeti Szótárnak rengeteg anyagkincse, mely az Ő szerkesztői 
keze alatt nemcsak szótárrá alakúi, hanem a történeti nyelvtan csiráját 
is táplálja ós megérleli. E szerencsés körülmények képessé teszik őt arra, 
hogy az idővel nagy tömeggé szaporodó gyűjteményeket megjelenésük
kel, a szótári anyagot a szerkesztés munkája közben részenként áttanul
mányozza s így olyan adatmennyiség birtokába jusson, a minőhöz fog
hatóval eddig egyetlen nyelvbúvárunk sem rendelkezett, de a minővel 
egy tüzetes tudományos nyelvtan szerkesztőjének okvetetlenül rendel
keznie kell. Hogy mégis a BALASSA JÓZSEF közreműködését is fölhasz
nálta a Tüzetes Magyar Nyelvtan ez első kötetének megírásában, azt 
nyilván csak a pályázás érdekében, időnyerés czéljából tette, mert a 
tüzetes magyar hang- ós alaktanra az Akadémia hirdetett pár év előtt 
pályázatot. 

Az előttünk fekvő vaskos kötetet — melynek hangtani részét s az 
összetételről szóló fejezetét BALASSA JÓZSEF írta — a nyelvtan módszerei és 
forrásai czímű bevezetés nyitja meg. Ez tájékoztat a munka czéljáról: 
hogy nyelvünk sajátságait nyelvtani szempontból tüzetesen vizsgálja s 
fejlődésüket ne csak a történeti fejlődés egymásutánjában tüntesse föl, 
hanem a fejlődés mozzanatainak okait is — a mennyire jelenlegi esz
közeinkkel lehet — fölkutassa és megállapítsa; rövid pillantást vet a 
nyelvtan történetére és módszereire, s végül meghatározza és méltatja a 
nyelvtani kutatás forrásait: az élő beszédet nyelvjárásaival, az irodalmi 
nyelvet a nyelvemlékekkel, a rokon nyelveket s a velünk érintkezett, 
reánk hatással volt idegen nyelveket, melyekhez természetesen az ed
digi grammatikusok búvárkodásainak ismerete is elengedhetetlen. 

A hangtan, BALASSA JÓZSEF munkája, két fo szakaszra oszlik. Az első 
a magyar nyelv kiejtése czím alatt nyelvünk pontos phonetikai leírását 
adja, általános hangphysiologiai tájékoztatással tárgyalván az egyes ma
gyar hangok képzését, a hangsúlyt, a szótagok, szólamok és mondatok 
alakulását. A második szakasz a magyar nyelv hangalakjának története, 
melynek egy része mutatványként e folyóirat XXIV. évfolyamában is 
megjelent. E szakaszt hosszabb bevezetés nyitja meg, mely általánosság
ban a hangváltozásokról és okaikról értekezik. Maga a szakasz előbb az 
egyes hangoknak, aztán a hangok összefűzésének történetét nyomozza. 
Az előbbiről szóló fejezetben külön csoportosítja a szerző azon változá-

NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI. ' 
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sokat, a melyek a magyar nyelvnek török, szláv, német, olasz és latin 
eredetű szavaiban végbementek. A munka írása óta nagy számmal ki
mutatott iráni szavak változásai itt még nem jutnak méltatáshoz, A sza
kaszt s egyúttal a hangtani részt is a magyar írás (a betűk) és helyesírás 
vázlatos története rekeszti be. 

Az alaktan, a munkának két harmada, a lehető legrészletesebb 
története, magyarázata és leírása a magyar nyelv összes nyelvtani alak
jainak. Bevezetése a szótők tanát adja, a mely e tüzetes magyar nyelv
tannak teljesen új és nagyfontosságú fejezete, a mennyiben a szótőkről 
eddig csak az általános jelenségeket (e munka 213—226. lapjainak ered
ményeit) ismertük SiMONiinak fentebb idézett akadémiai értekezéséből 
A külön-külön pontokba osztott ige- és névszótövek történetében előbb 
a kötőhangzó meglétét vagy hiányát, majd a kötőhangzó minőségét tár
gyalja a szerző, aztán sorra veszi a tövek különböző fajtáit és részletesen 
ismerteti történetüket és mai alakjaikat. 

Az alaktannak tulajdonképeni első szakasza a szavak összetétele, 
a melyben BALASSA, SiMONYi-nak fönt idézett pályamunkája s az azóta 
végzett kutatások alapján, világos képbe foglalja a magyar szóösszetétel 
sajátságait, végül röviden a hibás összetételekről is megemlékezvén. 

A második szakasz a szóképzésnek 200 lapnál többre terjedő tüze
tes tárgyalása. Bevezetésében a képzők eredetéről, az analógia, elvo
nás és szóelegyedés útján támadó szóalkotásról szól a szerző, legbe-
hatóbban és érdekesebben ez utóbbit, a kétkedéssel fogadott és többször 
kigúnyolt szókombinálást fejtegetvén. A szakasz négy fejezetre oszlik, 
melyek az igéből és névszóból való ige- és névszóképzést külön-külön 
a legnagyobb részletességgel és alapossággal tárgyalják. Mind az ige-, 
mind a névszóképzés részletes tárgyalása a finn-ugor alapnyelvbeli kép
zők ismertetésével kezdődik, a melyeknek a magyar nyelvben meglevő 
képviselőit, az egyszerű képzőket és a képzőbokrokat előbb egyszerűen 
csoportba állítja, majd egyenkint fejtegeti a könyv. Az egyes magyar 
képzők tárgyalása nemcsak az összes történeti és nyelvjárási változa
tokra, hanem a jelentések megállapítására is kiterjeszkedik s külön ma
gyarázza a világos alapszókból meg a homályosakból sarjadt származé
kokat. Az egyes képzett alakoknál figyelembe veszi a fölmerült külön
féle származtatásokat s a legelfogadhatóbb magyarázatot igyekszik meg
állapítani. 

A könyv utolsó szakasza a szóragozást adja elő két fő fejezetben 
(ige- és névragozás). Az igeragozás tárgyalásában előbb a szemólyragokat 
(alanyiakat ós tárgyasakat), aztán az idők és módok képzését fejtegeti a 
szerző. A személyragok fejezetében bevezetőleg az ikes és iktelen rago
zás története van előadva s aztán minden egyes személyragnak eredete 
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és fejlődése külön pontokban behatóan ismertetve. A nóvragozásról szóló 
fejezet két főrészre oszlik : a határozó ragok s a birtokos személyragok tár- » 
gyalására. Amabban mindenekelőtt határozó ragjainknak ugor elemeit ál
lapítja meg a szerző s aztán külön pontokban fejtegeti az egyes ragokat, 
ide számítva természetesen a tárgyragot is. Az utóbbi fejezet, a birtokos 
személyragok tárgyalása, egyszersmind be is fejezi a gazdag tartalmú és 
nagy tudományos értékű munkát, a melynek gyakorlati hasznavehető-
ségét egy pontos szómutató is emeli. 

E nagyszabású munka, melyet csak bemutatni és üdvözölni szán
dékoztunk, bibliája a magyar nyelvtudomány összes eddigi eredményei
nek s hosszú időre alapja lesz minden további kutatásnak. Készleteiben 
kibővítni, avuló nézeteit az idő folyamán újjal cserélni föl: ez egyelőre 
a haladó'tudomány föladata. De bármily magas lendületet vegyen egy
kor a munkások számában ma oly szerény magyar nyelvtudomány, s 
bármily átalakító fejlődésen menjen át kilenczedik századát élő nyelv
történetünk : e munka mindig hű és alapos magyarázata marad az új 
-évezredbe lépő magyar nép nyelvszellemének. 

ZOLNAI GYULA. 

H o g y b í r á l n a k a f ia ta lok ? 

I. 
GIESSWEIN SÁNDOEnak Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft 

in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie 
{Freiburg im Breisgau. Herder. 1892.) czímű munkájáról*) a, fájdalom, 
már megszűnt Ungarische Revue 1893. évf. 513—520. lapjain egy bírá
latot tettem közzé, mely a műnek gyöngéit és néhány jeles tulajdonságát 
is kiemelte és oly kevéssé volt dicsérő, hogy a hét oldal közül jóformán 
hatot polémiának szenteltem, természetesen tisztes vitának, a mint már 
e népszerű tudományos folyóiratnak egész magatartása megkövetelte, 
ítéletem röviden ez volt: a könyv egész bizonyító eljárásában és a nyelv
ről való fölfogásában erősen a Müller Miksáéra támaszkodik, a mely mái-
nem felel meg a nyelvtudomány mai állásának; a hangtan is jelentékeny 
haladást tett azóta, úgy hogy a szerzőnek e megváltozott álláspont 
figyelembevételével más utat kellett volna követnie. Mindkét észrevételt 
részletesen kifejtettem és példákkal is igazoltam. Azonban a szerzőtől 
mint műkedvelőtől, a minek néztem és nyilvánítottam, nem vonhattam 

*) Magyarul is megjelent, Az összehasonlító nyelvészet fő problémái 
.(Győr, 1890.) czímmel. Magát a MISTELI ismertetését pedig e folyóirat is 
közölte SIMONYI ZSIGMOND fordításában, XXIII. k. 298. s köv. 11. — A jelen 
feleletet MISTELI kéziratából ZOLNAI GYULA fordította le. A szerk. 

7* 
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meg minden dicséretet: alapos és széleskörű nyelvismeretei vannak; az 
újabb irodalmat lehetőleg fölhasználja, nem tekintve természetesen az 
újabb indogermanistákat; s különösen a katolikus és patristikus iroda
lomból vett sok idézete miatt, a melyek épenséggel nem általánosan 
ismeretesek, a könyvet egyéni bélyegíínek tartom. 

Ezt a jól megfontolt és lelkiismeretes elolvasáson alapuló Ítéletet 
most is föntartom és egy legutóbbi, kiméletlenül elitéló' véleménynyel 
szemben meg kell védelmeznem. Az Indogermanische Forschungen-Ъвп 
ugyanis, a melyet BRUGMANN KÁBOLY lipcsei tanár és STREITBERG VILMOS, 
a freiburgi (Svájcz) katolikus egyetem tanára, adnak ki, a VI. kötethez 
néhány héttel ezelőtt megjelent értesítőnek 1. és 2. füzetében mindjárt 
az első oldalon GIESSWEIN könyvének következő ismertetését olvasom 
BOJUNGA KLAUDIUSZ (Marburg) aláirással: 

«Des Verfassers Büstzeug reicht für die Aufgabe, die er sich ge
stellt hat, nicht im entferntesten aus. Es besteht aus dem zuversicht
lichen Glauben an die Wissenschaftlichkeit seiner Auffassung, der Be
geisterung für seine magyarische Muttersprache, mühsam zusammen
gestöppelter, grossenteils veralteter Kompendienweisheit und einem 
leidigen ungardeutschen Stile. Er behandelt u. s. w. Die erste Hälfte des 
Buches wird dem Sprachforscher wegen der Ansichten des Verfassers 
über das Aussehen der idg. Ursprache eine Quelle reiner Freude sein; 
speciell für Germanisten ist es z. B. interessant, dass S. 35 ein bis dato 
total unbekanntes ahd. Werbum giubu durchkonjugirt wird. Leider wird 
weder Quelle noch Bedeutung angegeben. Schwächlichen Personen ist 
indess von der Lektüre der S. 129—138 abzuraten, da dem Leser auf 
diesen 10 Seiten nicht weniger als drei vergleichende Tabellen der idg.-
sem., idg.-ugrofinn. und idg.-sem.-ugrofinn. Sprachen versetzt (vor
gesetzt ?) werden. Der zweite Teil ist weniger unterhaltend, aber auch 
der Natur der Sache nach von so krassen Fehlern, wie sie im ersten auf 
Schritt und Tritt dem Leser begegnen, freier. Wirkliche Förderung der 
in Angriff genommenen Probleme bietet auch er nicht.» 

A giubu-m a kiadó STREITBEEG V. a következő megjegyzést teszi: 
«Darf ich mir eine kühne Konjektur erlauben, so möcht ich an

nehmen, dass der Verfasser giubu für biugu v e r l e s e n hat! Ich benutze 
diese Gelegenheit, um meine in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1893 
№ . 107 ausgesprochene Verurteilung*) des Buches trotz der lobenden 
Kritiken von DAHLMANN (Stimmen aus Maria Laach LXV № . 1), von 
der GABELENTZ (Literar. Centralblatt 1893 № . 18) und MISTELI (Ungar. 

*) Ezt a ,Verurteüung'-ot, fájdalom, nem olvastam és már nem 
szerezhettem meg magamnak. M. F. 
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Revue 1893 S. 513) in vollstem Umfang aufrecht zu haltén. Das Buch 
ist ein Werk des ausgesprochensten Dilettantismus, nichts mehr und 
nichts weniger.» 

Kiírtam szószerint e bírálatokat abban a nézetben, hogy nem 
annyira a GIESSWEIN tudományos eljárását, mint inkább szerzőiknek in
humánus, dölyfös bánásmódját bólyegzik meg, a kik kézzelfoghatólag 
elárulják abbeli szándékukat, hogy a könyvön egy ép porczikát ne hagy
janak. Ezen ,elitéléssel' (figyeljünk e kifejezésre !) én a könyv ez é l j á t 
állítom szembe: már a czímlapon álló, manap szorosan tudományos 
könyveken szokatlan megjegyzés: «a győri püspök ő méltóságának jóvá
hagyásával*), azt mutatja, hogy a szerző nem a szakszerűen képzett olvasó
hoz fordul első sorban s szaktudományi czélok nem lebegnek előtte. Ezt 
kétségtelenné teszi az előszó, a melyben a szerző «a hittudósnak, az 
anthropologusnak, a bölcselőnek és különösen az a p o l o g e t á n a k 
figyelmét a tudománynak e területére» szeretné irányítni s azt hiszi, 
hogy «a szakszerű nyelvész számára i s adott n é m i vonzót és érde
keset)). ((Amennyiben sikerült volna nekem — folytatja tovább — a 
m o n i s t i k u s világnézetnek tarthatatlanságát és a k e r e s z t é n y é 
n e k helyességét a nyelvtudomány álláspontjáról is kimutatnom, a leg
gazdagabb jutalmát látnám ebben fáradságomnak.* Ezért fordult a szerző 
a nyomtatás revíziójában SCHANZ PÁL tübingai tanár segítségéhez, a már 
második kiadásban megjelent Apologie des Christentums czímű 3 kötetes 
munkának katolikus körökben oly nagyrabecsült szerzőjéhez. A műnek 
apologetikus czélja tehát mindenki előtt, a ki olvasni tud, kétségtelen. 

Mit akar mármost az apologeta ? A tudománynak mindenkori 
biztosnak látszó eredményeit a keresztény hit védelmére vagy legalább 
annak a kimutatására akarja értékesíteni, hogy ez eredmények a hitnek 
ellent nem mondanak, a nélkül hogy az eredményeket magukat tovább 
fejleszteni, az egyes tudományágakat épen előbbre vinni óhajtaná. Mű
kedvelő tehát az apologeta szükségképen igen sok szaktudományban; 
szakszerű ismereteket többnyire csak a theologiában, philosophiában, 
psychologiában s effélékben szerzett, és e viszonyra való tekintettel, nem 
hogy kisebbítsem, neveztem GiESswEiNt is hasonlókép műkedvelőnek. Így 
maga a bölcselő WUNDT is Logikájának második részét illetőleg, a mely 
az egyes tudományok módszertanát tárgyalja, erre és épen a nyelvtudo
mányra nézve is műkedvelőnek tekintendő. Vájjon okos dolog volna-e, 
őt ezért n e m olvasni ? Valóban elég ritkán olvassák az összehason
lító nyelvészek ! Ha tehát STREITBEEG tanár a ((leghatározottabb dilet
tantizmusról* beszél, és BOJUNGA «a fölvetett problémák valódi előbbre-
vitelét* a műben hasztalan keresi, abból e bírálatok fonáksága és mél
tánytalansága magától kiviláglik: GIESSWEIN nem lehet és nem akar 
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egyéb lenni mint dilettáns, nem játszsza a szakember szerepét, csupán: 
fölhasználja a nyelvbuvárok munkáit a maga apologetikus czéljaira. Es-
most a szó nemesebb értelmében vehetó' műkedvelővel oly hangon 
végezni, a minőt tudományos folyóirattól nem várnánk, s azt vetni 
gúnyosan szemére, hogy magamagát csak műkedvelőnek mondja, — 
nagy meggondolatlanságra és a humanitás hiányára mutat. 

Azonban az e m b e r i s é g ós a n y e l v e k e g y s é g e s e r e -
d e t é n e k specziálisan apologetikus czóljai is véleményem szerint meg
oldhatatlan kérdések a tudományra nézve, noha folyton új meg új ráter
mett munkásokra találnak. A mint nincs theodicea mint tudomány 
arról, hogy a világ jól van berendezve, de nincs antitheodicea sem mint 
tudomány arról, hogy a világ rosszul van berendezve, hanem a pro et 
contra okai ellensúlyozzák egymást: úgy áll a dolog az emberiség ós a 
nyelvek egységes vagy nem egységes eredetének kérdésével is. Tudomá
nyos okok itt csak megvilágíthatják és megerősíthetik a már meglevő né
zeteket és meggyőződéseket, de meg nem bizonyíthatják, meg nem okol
hatják. Es ez azapologetának e g é s z ügyéről áll: ellenfelét meggyőzni 
nem képes. Azonban ez a dolog természetéből folyik, nem ügyetlenségé
nek vagy gyöngeségének írható rovására, és ilyen kérdésekben ,valódi 
előbbre vitelt', a mint a szaktudományokban értjük, csak az kívánhat, a 
ki a kétféle tért egymástól megkülönböztetni nem képes. Es bármily 
kívánatos lett volna is. hogy GIESSWEIN az újabb indogermán nyelvészet 
eredményeivel jobban megismerkedett legyen, az apologetikus fölada
toknak e hibája mégis megmaradt volna. 

Ezen nehézségek daczára a könyv olvasását — a nyelvi részleteket 
nem tekintve — nem mondhatjuk teljesen haszontalannak, sőt sok 
józan, helyes nézetet találni benne, a melyek, bár másoktól is el vannak 
már mondva (és valamennyinél n e m lehet ez az eset), jó benyomást 
tesznek már az által, hogy a szerző elismeri és helyesli őket. Ilyen téte
lek, a melyek természetesen a STBEITBEBG és BOJUNGA urak figyelmét 
kikerülték, s a melyeket magam is csak részben említettem ismerteté
semben, a következők: 

1. Hogy a legrégibb ránk maradt nyelvek is már évezredes fejlő
désnek, sőt talán bomlásnak az eredményei (212. 216.1.). A KABL ABEL-
fajta aegyptologusoknál e nézet épen nincs keresztülvive és csak az 
újabb indogermanista iskola fogadta el. «Általában minden reményről 
le kell mondanunk, hogy az emberi nem ősnyelvét kinyomozhatnók.» 
Azt hiszem, ez egy hivő katolikusnál teljes elismerésünket érdemli ki. 

2. Hogy a nyelv eredetének sem nativistikus, sem empirikus 
elméletei nem adják magának a nyelvképződés kérdésének megoldását, 
hanem csupán a nyelv nyers anyagának egy részét képesek meghatá-
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rozni (208. 211. 1.) s a fősúly az artikuláló és a gondolkodó képességre 
esik. Hogy ez STEINTHAL tételeivel érintkezik, említettem ismerteté
semben. 

3. Hogy a hangutánzások csak szűk fogalomkörre vonatkoznak s 
tulajdonképeni gyökereivé a nyelvnek csak jelentésük kiszélesítése, tehát 
lelki folyamat útján válhatnak (217. 1.). Hogy az onomatopoeiás kifeje
zések általánosabb nyelvi czólokra nem szolgálhatnak, magam is kiemel
tem Charakterisiik der hauptsachlichsten Typen des Sprachbaues (1893) 
ez. munkámnak 533. lapján. 

4. Hogy a sémiben nem mindig a direkt hangsymbolika érvénye
sül, hanem époly gyakran a relatív is, úgy hogy inkább a magánhangzók 
ellentétén mint az egyes hangzók symbolikáján fordul meg a dolog 
(41.1.). Ugyanezen nézetre jutottam volt függetlenül magam is imént 
idézett munkámnak 441. lapján, csakhogy én még a grammatikai 
kategóriának egységes keresztülvitelére való törekvést is hozzátettem. 

5. Hogy különböző nyelvcsaládoknak nem egyes nyelvei, hanem 
csak maguk e nyelvcsaládok hasonlíthatók össze, még pedig sikerrel 
csak akkor, ha a családok ősnyelveinek szerkezetével már annyira 
vagyunk, mint manap az indogermán nyelvekével, a melylyel legföllebb 
a finn-ugort állíthatjuk szembe (138. 1.). Ez a józan módszeres eljárás 
iránti fogékonyságra vall; e methodikai alaptételt STREITBERG és BOJUNGA 
uraknak el k e l l e t t volna ismerniük, ha épen föl nem tették volna 
magukban, hogy mindent ,elitélnek'. 

6. MÜLLER MiKsÁnak aggályos bizonytalanságát némely elvi kérdé
sekben, meg nézeteinek fonákságát, pl. a gondolkodás és beszéd viszo
nyáról, GTIESSWEIN a 146—147. és 159. lapon, a mint megérdemli, gán
csolta, és ez utóbbi megrovásában annyival inkább egyetértek vele, 
mert a Zeitschr. für Völkerpsych. u. Sprachiuissenschaft XX. köt. 133— 
199. lapjain magam is kimerítő tanulmányt tettem közzé MÜLLER 
MIKSA ellen. 

A 4. és 5. alattiakkal már a nyelvi térre léptem. Az indogermán-
sémi, indogermán-finnugor és indogermán-sémi-fmnugor szógyökerek 
egyezéséről a 129—138. lapokon adott táblázatokkal BOJUNGA tudomá
nyos czáfolás híjában bárgyú elméskedéssel akar végezni. Hát nem tudja 
BOJUNGA úr, hogy kiváló tudósok, kiknek nevei fölérnek az övével, az 
egyezéseknek két első nemét már régen kiemelték ? És ha GIESSWEIN a 
harmadikkal is megpróbálkozik, az aratás szűkös lehet ugyan, de a 
kísérlet magában véve egészen jogos. Mert már magam is régóta meg 
vagyok a felől győződve, hogy, h a föl akarjuk tenni az indogermánság-
nak más nyelvcsaládokkal való egybevonatkozását, a sémi ós a finn-ugor 
nyelvekhez való vonatkozások körülbelül mérkőznek egymással, úgy hogy 
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a sémi és a finn-ugor nyelvcsaládok sem maradhatnak egymástól merő
ben idegenek. E é s z e m r ó ' l e rejtvényszerű egyezésekről, a melyek 
részben a grammatikai szerkezetre is kiterjednek, inkább óvatosan hall
gatnék. Hogy a sémi gyökerekben a jelentés csupán a mássalhangzókon 
nyugszik, az indogermánban és a finn-ugorban pedig a magánhangzó
kon is; hogy az indogermánban a tőhangzó meghatározott változások 
közt (Ablaut) mozog, a finn-ugorban változatlan marad, pl. idg. ved vod 
ud, finn-ugor vete- ,víz': előttem minden egybehasonlítást igen kétsé
gessé tesz, s ehhez járul, hogy eddigelé senki sem tudta kimutatni, hogy 
a három nyelvcsaládnak különféle torok-, fog- és sziszegő hangjai minő 
viszonyban vannak egymással. Azonban mindezt megengedve, a GIBSS-
wEiNnál megtámadható egybeállítások törlése után is, van egy elég jókora 
maradék, a mely szembeszökik és nem lehet pusztán a véletlen munkája, 
ha t u d o m á n y o s bizonyító erőt nem tulajdonítunk is neki. Semmi-
képen sincs józan eszű embernek oka mosolygásra avagy gúnyra, legke-
vésbbó olyannal szemben, a ki az egy nyelvtörzs határán túl menő hason
lításoknak ki nem elégítő voltát a 138. lapon oly helyesen itóli meg. 
A maga apologetikus czéljaira előhozhatta őket, s én egyetértek vele, 
midőn épen it t megjegyzi, hogy az összes nyelvek közös származá
sának lehetetlenségét nem lehet állítani (helyesebben: bebizonyítani); 
csak azt teszem hozzá: a többféle eredet lehetetlenségét sem. Ezen állás
pontomat már ismertetésemben (1. NyK. 304 1.) világosan kifejeztem. 

Es most, nyájas olvasó, előkészítlek a (XIESSWEIN dr. fő nyelvi 
bűnére, a mely könyvének elitélésére már magában elégséges lett volna 
s ,a leghatározottabb dilettantizmus' vádját magára vonhatta volna: 
GIESSWEIN «a 35. lapon egy eleddig teljesen ismeretlen ó fölnémet giubu igét 
ragoz vógig!» Ilyen ember iránt kénytelenek vagyunk majdnem azzal a 
megvetéssel viselkedni, a melyet Heynónál a göttingai iskolás gyerek 
mutat társával szemben, a ki a mensa genetivusát nem tudta. Bár e bűnt 
az Indogerm. Farschungen kiadója ,merész conjecturával' h i b á s o l v a 
s á s s á enyhíti, még mindig elég szégyenletes marad, a mint a fölkiáltó 
jellel tudtunkra adja. Minden más olvasó kellemetlen t é v e d é s n e k 
mondaná, a mi a legokosabb emberen is megeshetik, s a mi egyébként 
semmi bajt nem okoz, mert világos dolog: hiszen közvetetlen előtte a 
német M-gyökerekről van szó, mint zug, lus (=zog, ver-lor, Zug, Ver-
lust), s minthogy paradigmául csak általánosan ismert szavakat szok
tunk használni, tehát nem merész conjectura, csak a rosszakarat elfoj
tása kellett volna hozzá, hogy a szándékolt biugu-t (biege) kitaláljuk. 
A hiba az én figyelmemet se kerülte k i ; azonban átallottam volna azt a 
szerző tudatlanságának következtetésére zsákmányolni ki, főkép mivel 
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különben is mindenféle sajtóhibák találhatók nála, pl. ugyanazon lapon 
, ö . Míiyer', e helyett: ,G. Meyer'. 

Ha kitörlünk mindent, a mi az indogermánságra vonatkozik, 
természetesen a mi teljességgel nem áll a mai tudomány magaslatán, 
még hatod része sem volna ez az egész műnek, legfölebb csak egy tizede, 
és e töredéknek gáncsolandó voltából támadt az egésznek ez elitélése. 
Hogy pedig a szerzőtől tárgyalt föladatokra az indogermánságnak leg
alaposabb ismerete sem volna elegendő, a mint némely indogermánisták 
hinni látszanak, hanem más nyelvtörzsek ismeretét is föl kell használ
nunk, hogy a nyelv teljes mivoltát földeríthessük, azt talán STKEITBEKG 
és BOJUNGA urak egyáltalában el nem ismerik s tán nem is tartják előny
nek, hogy a szerző születésénél fogva egy finn-ugor, tanulmányai alap
ján meg egy sémi nyelvvel alaposabban megismerkedett. Am legyen! 
Azonban ez mégis se nem hiba se nem akadály, hanem dicséretes ékes
ség, s nem átallom még egyszer állítani, hogy ilyen alapos és széleskörű 
nyelvismeret hasonló könyvekben aránylag csak ritkán található. Ezt egy 
méltányos biráló elismerhette volna vagy legalább h a l l g a t h a t o t t 
volna. Mit tesz BOJUNGA úr ? Nos, a mit annak kell tennie, a ki egyszer arra 
vette magát, hogy egy könyvet semmivé tegyen ! ,Fáradsággal összebön
gészett, nagyrészt elavult kompendium-bölcseségről' beszól és ,szarvas
hibákról, a melyekkel az első részben lépten-nyomon találkozik az olvasó'. 
Más ember lelkiismeretes összeállításról és széleskörű olvasottságról 
beszólt volna. A szerint a mint jó vagy rosszakarat vezet, más-más nevet 
adunk ugyanannak a dolognak, mint már HORATIUS tudta (Sat. I. 3, 38. 
s köv. sor); azonban BOJUNGA úr az ő szavainak: vettem errori nemien 
virtus posuisset honestum, épen az ellenkezőjét teszi. És a szarvashibák 
két csoportra oszlanak: a nyelyjelenségek fölfogásában és a nyelvtények-
ben való hibákra; amazok a mai elméletet, ezek magát a tárgyat illetik; 
az utóbbi mindig azonos marad, az előbbiek talán száz év múlva már 
nem lesznek érvényben. Mennyi tárgyi hibát követett el GTESSWEIN, a 
melyek közé pl. a rejtélyes giubu is tartozik ? 

«Erős hit a saját fölfogásának tudományosságában, lelkesedés a 
maga magyar anyanyelve iránt, silány magyar-német stilus», ezek a 
biráló szerint a szerző készségei. Nagyobb joggal mondhatjuk a fölüle-
tességet és az inhumánus gúnyt a biráló úr fegyvereinek. GIESSWEIN-
nak erős a hite az emberiség és a nyelvek egységes eredetének bibliai 
hagyományában, a mely eredetet tudományos eszközökkel vél támo
gatni; j eszközeit nem mindig a legjobban választja meg, erről lehet vi
tatkozni ; magát az erős vallásos hitet, a melyet a tudományos kész
lettől el kell választanunk, azt természetesen helyben fogjuk hagyni. 
A fiatal kritikusnak, abbeli nagy hevében, hogy kényére ócsárol-
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kodhassék, nincs ideje gondolkodni s össze-visszahord mindent. Hogy 
mik az ismertető jelei a magyar-német stilusnak, pontosan nem 
tudom; nekem nem igen tűnt föl pl. a 211. lapon keine Lösung de?' 
Sprachbildung e h. k. Lös. de?' Frage der Spr.; azonban hasonlókat, 
úgy tetszik, már szőke germánoknál is találtam. Ha a biráló amaz ismer
tető jegyeket megjelöli, akkor legalább tanulhattunk volna v a l a m i t 
az ő úgynevezett kritikájából. A mi végül az anyanyelv iránti lelkesedést 
illeti, erre mitsem válaszolok ; ez betetőzője az inhumánusságnak. 

STREITBEKG tanár szavaira : ,a könyv a leghatározottabb dilettantiz
mus műve, sem több, sem kevesebb', visszavetem : ,a könyv birálata ép 
annyira méltánytalan mint inhumánus, epés és dölyfös támadás, sem 
több, sem kevesebb'. 

Bázel, 1896. február 10. 
MISTELI FERENCZ, 

Misteli a magyar nyelvről. 

Steinthal nyelvbölcseleti művének (Abriss der Sprachwissenschaft) 
II. kötetében1) Misteli Ferencz, a bázeli egyetem tanára, az egyes nyel
veket és nyelvtypusokat jellemezve bemutatja és egymással összehason
lítva tárgyalja e nyelvek fontosabb sajátságait. A tárgyalt nyelvek között 
kiváló helyet juttat a magyarnak is, s nemcsak az agglutináló nyelvekről 
szóló szakaszban tárgyalja, mint az urálaltáji család egyik typusát, hanem 
a bevezető fejezetben is, a beszéd formai sajátságait fejtegetve gyakran 
hivatkozik nyelvünkre, s összeveti egy-egy jelenségét más nyelvek ós 
nyelvcsaládok hasonló vagy elütő jelenségeivel. Misteliről régóta tudjuk, 
hogy egyike azon ritka külföldi tudósoknak, kik nyelvünkkel behatóan 
ós alaposan foglalkoznak. Az általános nyelvészet körében mozgó dolgo
zataiban régebben is gyakran hivatkozott a magyar nyelvre s egyetemi 
előadásai körébe is be szokta vonni. E műve is arról tanúskodik, hogy 
nyelvünkkel a legjobb forrásokból ismerkedett meg, s hogy igyekszik 
behatolni a nyelv szellemébe, s meg akarja ismerni a kifejezésmódok 
rejtettebb finomságait is.2) 

*) Charakteristik der hauptsáchlichsten Typen des Sprachbaues, von 
Dr. Franz Misteli. Berlin, 1893. 

2) Habár Misteli a magyar nyelv tényeit általában helyesen látja és-
jól ismeri, mégis megesik rajta, hogy egyes esetekben téved; leginkább 
akkor, ha a maga felfogását akarja az egyes nyelvi tényekre ráerőszakolni, 
így pl. a lenni és tenni igék 2-ik szemólyű alakjának tekinti ezeket: lesz-, 
tesz-, a 3. személyű leszen, teszen alakokkal szemben (361. 1.); megemlítve, 
hogy az ők sorsuk helyett így mondjuk az ö sorsuk, Misteli azt hiszi, 
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E művében Misteli nem arra törekszik, hogy az egyes nyelvek 
szerkezetét minél teljesebben és világosabban bemutassa-, hanem, hogy 
a maga nyelvbölcseleti felfogását a nyelveknek minél tágabb körére 
alkalmazza. Nem a különböző nyelveket és nyelvcsaládokat ismertető 
mű ez, mert hisz a tárgyalt nyelveknek csakis legfontosabb sajátságaival 
ismertet meg ; sőt Misteli még e sajátságokat is a maga eredeti felfogá^ 
sának különös színezésével mutatja be. 

Misteli a Humboldt és Steinthal-féle nyelvbölcseleti elméletnek 
híve ; ő a nyelveket nem történeti fejlődésük szempontjából tárgyalja, 
hanem a kifejezés módját és eszközeit bírálva igyekszik a nyelveket 
értékük szerint mintegy rangsorba állítani. A mű bevezető szakaszában a 
nyelvbeli kifejezés legfőbb sajátságairól szól, s nemcsak összeveti, hanem 
bírálja is az egyes nyelvcsaládok eljárását. A tárgyalás alapjául Stein-
thalnak következő nézete szolgál: «Überhaupt liegt das formaié Wesen 
der Sprache eben immer in der Construction . . . . ím Ausdruck der 
Prádicirung, der Attribuirung, der Objectivirung als der geistigen 
Fünctionen sprachlicher Vorstellung. Nur an diesem Punkte, wo der 
Geist in feinster Weise áusserlich wird, . . . nur hier ist das formaié 
Princip des Sprachbaues zu prüfen, und hier am sichersten». (110. 1.) 
Ez elv alapján tárgyalja Misteli a nyelv alakját, folyton bírálva, hogy 
mi módon fejezik ki az egyes nyelvcsaládok az itt elsorolt legfontosabb 
nyelvtani kategóriákat. A különböző nyelveknek és nyelvcsaládoknak ez 
összehasonlító tárgyalása rendkívül érdekes és tanulságos, bár nem he
lyeselhetjük Mistelinek a kifejezésmód értékét és czélszerüségét bíráló 
8 a nyelvek rangsorát megállapító eljárását. Minden nyelv oly eszközö
ket teremt gondolatainak kifejezésére, a milyenekre szüksége van, s 
mindegyik nép a maga nyelvének eszközeivel fejezi ki gondolatait a leg
tökéletesebben és legvilágosabban, míg az idegen nyelv eszközei előtte 
vagy tökéletlenek vagy fölöslegesek. Misteli is — hogy úgy mondjam — 
indogermán szemmel nézi és bírálja az összes nyelvcsaládokat. Tökéletes 
és helyes az ő szemében csak az, a mi megvan az indogermán nyel
vekben ; természetes tehát, hogy szerinte a hangzóilleszkedés eltévesz
tett kísérlet (ein verfehlter Versuch) a szóegység kifejezésére (384. 1.); 
a birtokos személyragozás, valamint a tárgyas igeragozás a nyelv szer
kezete ellen vétő hibák (81. és 82. 1.) stb. 

hogy épígy mondhatjuk : o hallottak e h. ők hallottak (362. 1.); térünk szerinte 
annyit tesz: wir habén Platz és unser Platz (377. 1.), pedig ez utóbbi így 
hangzik: terünk. Nem fogadhatjuk el az infinitivus w-jónek (-ni) magyará
zatát, melyet az állítólagos n prásens-tővel tekint azonosnak (380.1. jegyz.). 
A magyar nyelv sajátságainak magyarázatában a nyelvújítás erőszakos csi-
nálmányaira sem szabadna hivatkoznia, mint a 357. lapon teszi. 
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A nyelvek értékének megállapításában a beszéd alakját veszi alapúi. 
A beszéd alakjának (Form der Rede) mindazon eszközöket nevezi, a 
melyek vagy a nyelvtani keretet alkotják, vagy pedig a beszéd anyagá
nak világosabb és logikusabb kifejezéséhez járulnak hozzá. Minél alkal
masabb eszközökkel igyekszik a nyelv e czélt elérni, annál előkelőbb 
helyet biztosít számára Misteli a nyelvek rangsorában. S erre nézve 
tekintetbe veendő első sorban az egyes beszédrészek használata és 
alakja, továbbá az egyes logikai kategóriák nyelvi kifejezése. A tagadás 
tekintetében pl. arra az eredményre jut, hogy nem szabad egy igéből 
állania, hanem külön szóval kell kifejezni, s ennek a szónak se legyen 
sokféle alakja ugyanabban az egy nyelvben (25. 1.). Tehát hiba a finn 
tagadó igeragozás (a mivel összevethető a magyar nyelv tagadó igéje: 
nincs, nincsen, nincsenek). Megköveteli továbbá, hogy ugyanazon esz
közzel fejezzük ki a tagadást igék és névszók mellett (23. 1.); ez ellen 
vét szerinte a finn és a magyar nyelv, mivel a névszók tagadása a -talán, 
telén, ill. -ttoma, -ttöma képzőkkel történik, az igék tagadására pedig a 
nem, ne szócskák, ill. a finn tagadó ige szolgálnak. Azonban Misteli nem 
helyesen látja e nyelveket. A -talán, -telén és f. -ttoma, -ttöma képzők 
nem annyira tagadást, mint inkább valamitől megfosztottságot jelen
tenek ; így pl. atyátlan (f. isattöma-) nem annyit tesz: nem atya, hanem 
az atyától megfosztott, atya nélküli. A tagadást a magyarba nnévszók és 
igék mellett egyaránt a nem szócska fejezi ki: nem jó, nem sze'p, ép 
úgy, mint: nem ír. 

A beszéd alakjára befolyással vannak a partikulák és kötőszók is, 
melyektől megkövetelendő, hogy az egyes kategóriák következetesek 
legyenek, ne legyenek nagyon szűkek vagy a hangalakra nézve nehéz
kesek. Alárendelő kötőszókúb Misteli legszívesebben látja az oly rövid 
szócskákat, mint a német dass, franczia que, magyar hogy, melyek az 
alárendelést csak általánosságban fejezik ki. 

A nyelv alakjának tökéletességére a mondatszerkesztés módja van 
legnagyobb befolyással. «Minél inkább képes valamely nyelv a mondat ért
hetőségét külső eszközökkel (auf formelle Weise), szórenddel, ragozással, 
elvont szócskákkal, nem pedig a mondat tartalmával és összefüggésével 
biztosítani, annál fejlettebb az illető nyelv alakja*. (43. 1.) És itt első
sorban az állítmányra kell tekintettel lennünk. A fejlettebb nyelvektől 
megköveteli, hogy az alany és állítmány, habár összetartoznak, külön 
szókkal fejeztessenek ki; tehát e két mondatrésznek nem szabad sem 
külön tagokká szétesni, sem pedig egy szóba olvadni. A mondatokat 
illető másik fontos jellemvonás az, hogy mikóp tudja az illető nyelv 
kiegyenlíteni az igei és névszói mondatok (Verhalsatz, Nominalsatz) 
különbségét. Ezt a különböző nyelvek ötfólekép érhetik el: LA névszói 



MISTELI A MAGYAR NYELVRŐL. 10£ 

mondat a copula segítségével az igei mondatok kőiébe emelkedik, mint 
az indogermán nyelvekben; 2. a kétféle mondat külön marad, mint a 
sémi-nyelvekben ; 3. a névszói mondattal szemben áll a létezést kifejező 
mondat (Existenziahatz), melyben az ige mint igenév áll s birtokos 
személyragok fűződnek hozzá; ilyennek látja Misteli a legtöbb urálaltáji 
nyelvet, köztük a magyart is ; 4. az igei mondat névszói mondattá sülyed, 
midőn az igenév helyettesíti a ragozott igét; erre is idéz példát a ma
gyarból ; 5. egyszerű kijelentő mondatokban kapcsolódnak egyes elő- és 
utószócskák igékhez, fő- és melléknevekhez egyaránt. Tehát ebből a szem
pontból is az indogermán nyelvek állanak első helyen, míg a magyarban 
többféle kifejezésmódot láthatunk egymás mellett. 

Az accusativus, dativus és genitivus mondatbeli kifejezését vizs
gálva, arra az eredményre jut Misteli, hogy a tárgyi, valamint jelzői viszo
nyokat a nyelvnek külön szókkal kell megjelölnie, s ezeken ezt a viszonyt 
vagy a szórend, vagy könnyen használható rövid jelek (ragok, partikulák) 
fejezzék ki. Tehát a nyelv fejlettebb alakja nem engedheti meg, hogy a 
tárgy egybeolvadjon az igével (mint a tárgyas igeragozásban), vagy hogy 
a birtokos és birtok egy szón fejeztessék ki (minta mi birtokos személy
ragjainkkal). 

E fejtegetések során arra az eredményre jut Misteli, hogy a nyel
vek értékének megitélésére első sorban az van befolyással, hogy hogyan 
tudja az illető nyelv a mondat és szó különbségét megőrizni, illetőleg 
az egyes mondatrészeket külön, önálló szókkal kifejezni. Evvel együtt 
figyelembe veendő a szók alakjának zártsága, vagyis a szó egysége, a mi 
szintén előkelőbb helyet biztosít az illető nyelvnek. A szó fogalmát így 
határozza meg Misteli: «Wort ist eine nach allén anwendbaren Kate-
gorien einer Sprache bestimmte und als solche láutlich charakterisirte 
Vorstellung, welche als geschlossenes Ganzé in den Satz sich einfügt». 
(99. 1.) így tehát a szó és mondat viszonyára alapítja a nyelvek osztá
lyozását, és négy rangfokot különböztet meg. Első helyen állanak a haj
lító (flektáló) nyelvek, melyeknek szavai valóságos szavak (áchticortig); 

'ezek külön választják és külön tartják a mondat összetartozó részeit, az 
alanyt és az állítmányt, az állítmányt és a tárgyat, a jelzőt ós a jelzett 
szót. A többi nyelvek is arra törekszenek, hogy önálló szavakat teremt
senek, azonban ez csak részben sikerül nekik; a ragozó (agglutináló) 
nyelvek szavai csak látszólagos szavak (seheinwortig); a bekebelező 
nyelvekben a szó és mondat jóformán egybeolvad (satzivortig); vannak 
végre oly nyelvek is, melyekben nem tud szó alakulni (nichtwortig). 
A nyelvek nagyobb értékének vagy magasabb rangjának kifejezésére 
használja M. a Formsprache szót is, s e megtisztelő czímmel csak az indo-
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(Nichtwortig) 

germán és a sémi nyelveket, az egyptomi koptot és a kinait ruházza fel, 
míg a többi mind alaktalan (jarmlos) nyelv. 

A tárgyalt nyelveket és nyelvcsaládokat ez alapon így csoportosítja 
Misteli: 

I. Bekebelező nyelvek : | 
1. a mexikói typus, \ (Satzwortig) 
2. a grönlandi typus. 

II. Gyökér-elszigetelő nyelvek : 
3. a kinai typus, 
4. a sziámi typus. 

I I I . Tő-elszigetelő nyelvek: 
.. 5. a maláji typus. 

IV. Összesorozó nyelvek : 
6. az egyptomi-kopt typus, 
7. a bantu typus. 

V. Eagozó nyelvek : 
8. az urálaltáji typus, \ Scheinwortig) 
9. a dravida typus. 

VI. Hajlító nyelvek : i 
10. a sémi typus, 1 (Áchtwortig) 
11. az indogermán typus. J 

A különbség, melyet így az alakkai bíró és az alaktalan nyelvek 
között megállapít, önkénytelenül is azt a hitet kelti, hogy hasonlókép 
kell itólni az illető népek szellemi értékéről, s magasabb művelődésre 
tarthatjuk képesnek a tökéletesebb nyelvvel biró népeket a többi fejlet
lenebb nyelvüekkel szemben. E felfogás ellen maga Misteli tiltakozik. 
«Természetes, hogy sem az alakkal bíró, sem az alaktalan nyelvek nem 
állanak mind egy fokon. A jakut és a kanáriai nyelv nem mérkőzhetik 
a magyarral és a finnel. E két utóbbi kultúrnyelv, s követik a modern 
szellemi élet minden áramlatát; értelmesen és méltóan ki tudják fejezni 
a művészet és a tudomány minden gondolatát, s ebben vetekednek az 
oroszszal, sőt fölül is múlják az indogermán ág néhány jelentéktelenebb 
képviselőjét. A nyelveknek e megkülönböztetése nem jelenti egyes fajok 
kiváltságát, mert hisz első sorban nyelvtani értéke van . . . . A bizonyos 
Korbeli nyelvállapot részint az átörökölt nyelvalak eredménye, melyért 
egy népet sem lehet felelőssé tenni, részint pedig az illető nép szellemi 
élénkségének szülötte . . . így tehát a nyelvállapot és a szellemi képes
ség bizonyos viszonyban vannak ugyan egymással, de nem annyira, hogy 
egyes typusokat praedestinált kultúrnyelveknek szabadna tekintenünk*. 
(108.1.) 

Az urálaltáji nyelveket tehát M. az alaktalan nyelvek közé sorolja, 
melyek nem mindig képesek igazi szavak alkotására, s ebből a szempont
ból tárgyalja az V. szakaszban a magyar, a finn és a jakut nyelvet. 
El nyelvekben «a tő a szó jelentésének hordozója ; minden változását és 



MISTELI A MAGYAB NYELVBŐL. 111 

•viszonyát ragok (Suffixe) jelölik, melyek a legtöbb urál-altáji nyelvben a 
változatlan tőhöz járulnak. A képzésnek nincs más módja, mint suffixu-
moknak a tőhöz függesztése, a mi e nyelvek egy részében egynémely 
hangtani változással van ugyan kapcsolatban.* (349. 1.) E hangtani jelen
ségek közül legfontosabb a magánhangzók illeszkedése. M. e jelenséget 
elég behatóan tárgyalja, helyes képet rajzolva a hangzóilleszkedés ma 
állapotáról. Felismeri az illeszkedésnek alaktani szerepét és jelentőségét 
i s ; a mennyiben kifejti, hogy a szó egységének jelölésére szolgál. Azon
ban a maga szempontjából fölveti azt a kérdést is, vájjon alkalmas esz
köz-e az illeszkedés a szóegység megjelölésére, s ezt határozottan tagadja. 
«A hangzóilleszkedés eltévesztett kísérlet arra nézve, hogy a szellemi 
eszközökkel el nem ért szóegységet a nyelv hangtani úton fejezze ki.» 
(394. 1.) A szóegység megjelölésére egyedül alkalmas eszköz M. szerint 
természetesen az indogermán hangsúly. I t t ismét figyelmen kívül hagyja 
a történeti szempontot; sem az indogermán hangsúlynak, sem az urál-
altáji hangzóilleszkedésnek nem ez az eredeti jelentősége, feladata. Amaz 
eredetileg a beszélő érzelmének, hangulatának, emez pedig a szókjelen-
tésbeli árnyalatának kifejezésére szolgált, s csakis a nyelvek történeti 
fejlődése folyamán jutottak a szó egységét megjelölő szerepökhöz. S az 
illető nyelvek bizonyosan azért fordultak részben az egyik, részben a 
másik eszközhöz, mivel az felelt meg a saját czéljuknak a legalkalmasab
b a t A magyar és a finn nyelvben az egyes hangok fejlődése s az idegen 
nyelvek hatása folytán gyengült az illeszkedésnek ez a szóösszetartó 
ereje; a többi finn-ugor nyelvekben pedig a hangzó-illeszkedés gyen
gült s a legtöbb nyelvben majdnem nyomtalanul elveszett. (V. ö. TMNy. 
189—190. 1.) Azonban az indogermán nyelvekben sem jelölheti ma már 

.a hangsúly a szók egységét és önállóságát; az újabb phonetikai vizs
gálódások elég világosan bizonyítják, hogy a szavakat a hangsúly nem 
választja külön, hanem ép ellenkezőleg mondatbeli szerepük és jelen
tésük szerint nagyobb egységekbe olvasztja. Láthatjuk tehát, hogy mind 
a hangsúlynak, mind a hangzó-illeszkedésnek a szó egységét jelölő sze
repe a nyelvek történeti fejlődése folyamán keletkezik, fejlődik, majd 
gyengül, s esetleg el is vész. 

Az urálaltáji nyelveket jellemezve M. a továbbiakban is azt igyek
szik kimutatni, hogy szavaik nem valóságos szavak, igójök nem való
ságos ige. A szavak szerinte nem zárt egységek ; a rag vagy képző nem 
fejezi be az illető szót, mivel újabb ragokkal vagy képzőkkel folytatható. 
Ennek bizonyítására az ilyen kifejezéseket idézi: véghetetlen jóságií, ellen
kezű jelentésű, öt lábnyi magasságú kőfal, melyeknek alkotását helyesen 
magyarázza evvel a mathematikai formulával: ([öt láb-]nyi magasság)ú 
.kőfal. De nem veszi észre, hogy a megfelelő német kifejezést a magyarul 
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gondolkodó szintén csak hasonló formulával tudja felfogni: eine Stein-
mauer von ([fünffiiss]iger Höhe); úgy hogy e két kifejezés egyike sem 
mulja felül a másikat sem világosságra, sem zártságra nézve. A ragok 
pedig bezárják a magyarban a szót épúgy, mint az indogermán nyelvek
ben ; a rag után már sem képzó', sem új rag nem következhetik, egyes 
megállapodott és homályossá vált szavakat kivéve, melyek a nyelvérzék 
eló'tt egyszerű tőként szerepelnek, min t : reggel—reggeli, éjjel—éjjelre. 
Erre azonban az indogermán nyelvekből is idézhetünk példát, v. ö. latin 
sorrtinus, diutinus, német: dessfallsig, allenfallsig (1. Paul, Principien, 
194. 1.). A Duna vizéni ütközet, a magyarrali kibékülés, s más efféle ki
fejezésekre pedig nem szabad hivatkozni, mert ezek a nyelvújítás korá
nak csinálmányai s a mai nyelvből majdnem nyomtalanul eltűntek. 

Annak bebizonyítására, hogy az urálaltáji nyelvek szavai nem 
valóságos szavak, M. azt is megemlíti, hogy a ragok bizonyos esetekben 
elmaradhatnak a szó végéről, és hogy a név tőalakja többféle különböző 
jelentésben használható. Csakhogy ugyanezt tapasztalhatjuk az indoger
mán nyelvekben is, még pedig sokkal nagyobb mértékben. A német fő
nevek mellett az egyes számi genitivust s a többes dativust kivéve alig 
van rag; a nominativus és az accusativus csak a hímnemű szavakon ter
el ; az igék ragozásában is igen gyakran hiányzik a rag. Az angol és 
franczia nyelvben ma már alig van ige- és névrag. Azonban M. szerint 
ez egészen más! «A szigorú szóegységeket alkotó nyelvekben, mint a 
milyenek az indogermán nyelvek, egyik alak a másik helyébe léphet, az 
egyes szám a többest, a nominativus az accusativust, a hímnem a nő
nemet vagy viszont helyettesítheti, egy szó-egész lép egy másik egész 
helyébe, de sohasem maradhat el a szó végéről a rag szükség vagy tetszés 
szerint.» (360. 1.) I t t ismét a történeti szempont hiánya tűnik fel. Minden 
nyelv arra törekszik, hogy a kifejezendő viszonyokat a szón világosan 
megjelölje; ha azonban a nyelv fejlődése közben e jelölés feleslegessé 
válik, lassanként elkopik vagy teljesen el is vész a rag vagy képző. S a mai 
indogermán nyelvek sokkal messzebb mentek ebben a tekintetben, mint 
az urálaltájiak; a névszó genitivusi és dativusi viszonyát a franczia és az 
angol nyelv praepositiókkal fejezi ki, az accusativusit pedig a szórenddel, 
tehát a rag elveszhetett; az ige mellé szorosan csatlakozó névmás ezek
ben, valamint a német nyelvben is majdnem egészen fölöslegessé tette 
a ragokat. Ily módon változnak a szó viszonyait kifejező jelek a nyelv 
fejlődése folyamán, a nélkül, hogy ebből az illető nyelv értékére, a nép 
szellemi fejlettségére következtetést vonhatnánk. S az urálaltáji nyelve
ket legkevésbbó érheti ez a megrovás, mert ép ezek törekesznek a leg
következetesebben arra, hogy a szavak mondatbeli viszonyait mindig 
külön raggal megjelöljék. A magyarban csak az ige 3. személyének ragja 
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veszett el, azonban ezt a személyt világosan megkülönbözteti a többi 
személy mellől el nem maradható rag. Arra pedig helytelenül hivatkozik 
M , hogy a magyarban csak akkor jelentkezik a 3. személy -n ragja, ha 
a 2. személyben nincs rag; a lesz- és téf.g- igék ragozása ilyen : 1. leszek, 
2. leszel v. leszesz, lészesz (s ebből összevonva léssz, de sohasem lesz), 
3. lessz v. leszen, lészen ; épígy: 1. teszek, 2. teszel v. teszesz, tészesz (tessz), 
3. tesz v. teszen, tészen. Az ők névmásból sem maradhat el a k igék mel
lett, s a birtokragos szók (az ő sorsuk) előtt is a régiségben gyakran 
a teljes alakot találjuk : ők nálok, Ők miattok stb. A magyar ő névmást 
tehát bátran oda állíthatjuk a német er mellé, mivel épúgy kifejezi a 
3. személyü és egyes számú alanyt, csakis a nemet nem jelöli meg. 

A ragtalan toalak gyakori használatának vádja sem illik az ural-
altáji nyelvekre, legkevésbbé a mngyárra. A ragtalan névszó mindig 
nominativus, a mondatban mindig alany, a tárgyi és határozói viszo
nyok jelölésére mindig valamely rag szolgál. Csakis a nyelv fejlődése 
folyamán maradt el egyes esetekben a rag, a mely eredetileg ott volt a. 
név mellett. A tárgy ragja elmaradhat a birtokos szemólyragokkal ellátott 
szó mellől, továbbá az ilyen állandó kifejezésekben: háztüznézni, száj
tátva, emberölő; de még ezekben is odatehetjük a ragot, s ha ez utóbbi 
kifejezéseket nem prsegnans értelemben akarjuk használni, oda is kell 
tennünk a ragot: a háztüzet akarja nézni, száját eltátva, az embert 
megölő szerszám. A határozói kifejezésekben is, mint mai nap, tegnap, 
ekkor stb. ragvesztett alakokat kell látnunk, melyeknek teljesebb alakja 
a nyelvtörténet segítségével gyakran ki is mutatható.*) 

Áttérve az igeragozás tárgyalására, első sorban az igenevekről szól. 
Mivel az urálaltáji nyelvek igenevei sok tekintetben eltérnek az indoger
mán nyelvek participiumaitól és infinitivusaitól, ismét bő alkalma van e 
nyelvek szellemi képességéről elmélkedni. A magyar melléknévi ige
nevek valóban alig egyebek, mint igéből képzett névszók ; jelentésük és 
használatuk teljesen megfelel a többi nomen verbale-nak, s csakis bizo
nyos esetekben felelnek meg az indogermán nyelvek participiumainak. 

*) A tőalak sokféle használatával szemben M. utal a helyviszony 
pontos ós sokféle kifejezésére; de még ebben is az urál-altáji nyelvszellem 
alantasabb fokát látja: «Da gibt es ina Finnischen áussere und innere 
Localcasus, im Magyarischen für aussen, innen und oben, jedesmal nach 
den Fragen wo, woher, wohin dreifacb gespalten, andere Casus oben 
drein, die sich nicbt wobl rubriciren lassen. In diesem Gebiete mathema-
tischer Anschauung, das jeden Zweifel, aber auch allén Aufschwung der 
Phantasie ausscbliesst, konnte das Streben nach Deutlichkeit, nach stufen-
weiser Specialisirung sicb volles Genüge tun, hier fühlte sich der altaische 
Sprachgeist in seinem Elementes. (372. 1.). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI. 8 
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Azonban a főnévi és határozói igenevek — melyeket M. meg sem említ — 
teljesen egysorba állíthatók az indogermán nyelvek megfelelő alakjaival. 
Ezek is névszói alakok, csakhogy rag járult hozzájuk; így aztán jelen
tésük, alakjuk és használatuk megállapodott, s époly igenév lett belőlük, 
mint a milyenek az indogermán nyelvek infinitivusai és participiumai, 
melyek hasonló fejlődésen mentek végig. 

Az urálaltáji szellem alantas szárnyaiásat M. legfőkép a valódi ige 
hiányában látja. «Míg az indogermán ember a nyugvás, alvás vagy fekvés 
igéit is energiával tölti el s cselekvéssé változtatja: evvel szemben az 
altáji embernél hiába való dolog a cselekvést logikailag különválasz
tani, ez holt anyag marad a kezében, melyet vagy pontosabban megjelöl 
a személyragok hozzáfüggesztésével, vagy pedig birtokos ragok csatolá
sával mint birtokot állít elénk.» (380.1.) Az altáji nyelveknek, s köztük 
a magyarnak is, igeragozását csak az indogermán nyelvszerkezet hálóján 
keresztül lehet így látni. Misteli is elismeri, hogy az ilyen igealakokat: 
irok, irsz, teljesen ós joggal oda állíthatjuk az indogermán igealakok 
mellé; de már ebben : látott, tiszta igenevet lát, s szerinte ezek : az ember 
látott és. az emberek láttak, majdnem ugyanolyan mondatok, min t : az 
ember jó és az emberek jók, vagyis az igei mondat helyébe a névszói 
mondat lép. Pedig a magyar nyelvszellem nem érzi ezt a hasonlóságot. 
«Az ember jó» igazi névszói mondat, melybe a copula is odateendő, 
mihelyt más személyt vagy időt akarunk kifejezni: az ember jó volt; énjo 
vagyok. Ellenben a látott állítmány valóságos igealak, melyet nyelvérzé
künk az illető ige paradigmájában helyez el, s az időket és személyeket 
nem másik igével jelöljük meg rajta, hanem ido és személyragokkal. Még 
helytelenebb M. felfogása, midőn az ilyen igealakokban : láttam, láttad, 
látta; várpm, várod, várja birtokos ragokat l á t ; vagyis szerinte ez ala
kokban az igenevet, mint állitmányt, birtokos személyragokkal fűzzük 
az alanyhoz. Az egyezés a birtokos személyragok és az igék személyrag
jai között csak látszólagos. A magyar igéhez sohasem csatoljuk a névszó 
birtokos szemólyragját, s csupán véletlen eredménye, hogy e különböző 
eredetű és különböző jelentőségű ragok egyes esetekben teljesen egyfor
mává lettek. Erre mutat már az is, hogy a birtokos személyragoknak 
megfelelő igeragokat az igének majd tárgyas, majd tárgyatlan ragozásá
ban kell keresnünk, a mint t. i. a nyelv fejlődése közben majd az egyik, 
majd a másik rag lett a birtokos személyraghoz hasonlóvá. A többes 3. 
személy ragját pedig (-ok, -ök; -uk, -ük) meg sem találjuk az igeragok 
között. A ma egymáshoz teljesen hasonló ragok is más-más elemekből 
alakultak, melyekben csak a személyre mutató elemek a közösek.1) Az ige 

l) Az igeragok s a birtokos személyragok eredetének és alkotó 
elemeinek beható tárgyalását 1. BUDENZ Ugor Alaktanában, s SZINNYEI J. 
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ragjaiban a személyre mutató elemhez majd egy nyomósító, majd 
pedig a tárgyra mutató elem járult; ellenben a birtokos ragokban vagy 
a puszta személyre mutató elem van meg, vagy pedig néha ez is egy-egy 
mutató, nyomósító eiemmel bővült. Azt azonban semmi esetre sem sza
bad állítani, hogy a magyar nyelv birtokos személyragokat fűz az állít-
mányul szolgáló igéhez. 

Az urálaltáji nyelvek tárgyalását a következő' szavakkal fejezi be 
Misteli: «A finn nyelv sok tekintetben finomabb s nem egyes finomsá
gokra, hanem becses megkülönböztetésekre irányuló észjárást mutat 
ugyan, s ezt nem lehet mindig idegen népekkel való érintkezésből magya
rázni ; azonban ez nem változtatja meg a mi egész Ítéletünket, habár ez 
elszórt értelmes vonások megnehezítik a typus felismerését a képben. SŐt 
3, faragatlan jakutnál, s a finomabb finn nyelvnél is többre fogjuk becsülni 
& magyart, mely bár lényegében nem változtatta meg az urálaltáji észjá
rást és beszédmódot, mégis alkalmasnak bizonyult a tudományos ós mű
vészi előadásra, s tisztelettel adózunk a büszke, karakteres módnak, hogy 
a nyelv kevés öröklött eszközével ki tudta elégíteni szellemi szükségle
teit. Most azonban úgy látszik elérte fejlődő képességének végső határát; a 
jelen kor szellemét az eddigi nyelvalak már alig foglalhatja magába. Az 
utóbbi húsz évben ugyanis nagy számmal jelentek meg a nyelvújítást 
tárgyaló jelentékeny dolgozatok, melyek arra törekedtek, hogy a merev 
régi nyelvet sajátosságainak nagyobb sérelme nélkül hajlékonyabbá és 
képzékenyebbé tegyék. Vájjon elég erős lesz-e a nyelvszellem, hogy ezt 
a czélt elérje ? A néplélektan mindenesetre a legnagyob érdeklődéssé, 
.kisóri ezeket a törekvéseket.)) 

BALASSA JÓZSEF. 

Török e lemek a bosnyák nyelvben. 

A szláv nyelvek török elemeit jobbára már kimutatta MIKLOSICH. 
Átkutatta ebből a szempontból a szerb, bolgár, orosz és lengyel nyelvet, 
és ha adataiban itt-ott tévedés és félreértés van is, nagyobbára tisztázta 
az illető szláv nyelvek keleti átvételeinek kérdését, kivéve a bosnyák 
nyelvet. MIKLOSICH ugyan tekintettel van'erre a nyelvre is, mint szerb 
nyelvre, de külön vizsgálódása tárgyává nem tette. Pedig a szláv nyelvek 
közül ép a bosnyák nyelvre volt a törökség a legerősebb hatással. Egy 
az, hogy ez az országrész volt legtöbbet a török uralom birtokában, 
másrészt meg a mohamedán vallás felvételével a török nyelv is meg
honosodott nálok. Elannyira, hogy Boszniának egyes területein még ma 

-értekezésében: A birtokos személyragozásról (Nyr. 17 : 1 . stb.). V. ö. még a 
Tüz. Magy. Nyelvtan megfelelő szakaszait. 

8* 
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is beszél a nép törökül. Csak a legújabb idők óta van a török nyelv ha
tása hanyatló félben, noha más felől épen nem állja a bosnyák közigaz
gatás útját annak, hogy a török nyelv ismerete és tanulása lehetővé 
váljék. A bosnyák nyelv törökösségóvel legbehatóbban BLAU OTTÓ fog
lalkozott. ,Bosnisch-türkische Sprachdenkmáler' czimen. Még 1868-ban 
jelent meg, a Kundé des Morgenlandes egyik értekezése gyanánt egy 
gondosan összeállított könyv, mely három önálló részt foglal magában. 
Az első egy bosnyák írónak Uskufinak Potur sahidije czímű kézirata, 
mely nem egyéb, mint rímekbe foglalása egy bosnyák-török szójegy
zéknek. A második rész szintén régibb török kéziratok nyomán van 
összeállítva és főleg török-bosnyák beszélgetéseket, mondásokat és dalo
kat foglal magában. A harmadik rész egy török-bosnyák glossariumr 

ugyancsak egy szerajevói kézirat alapján. Nyelvi érdekességet főleg az ád 
e szójegyzéknek, hogy az egyes török szók nemcsak török jelekkkel, de 
európai betűkkel is át vannak irva, és így némileg a bosnyák-török nyelv
járást lehetne belőle megállapítani. Ezt egyébként maga BLAU is meg
teszi könyve előszavában, a hol összeállítja mindazokat a hangtörvénye-
ket, melyeket a bosnyák ajkra került török szók visszatükröztetnek. Noha 
még mindig nyilt kérdésnek maradt, hogy tekinthető-e az a török nyelv, 
melyet a bosnyákok beszélnek, török nyelvjárásnak. E kérdés megvita
tását más alkalomra hagyva, ezúttal visszatérünk a bosnyák nyelvnek, 
mint szláv nyelvnek a töröké elemeire. BLAU ugyan már összeállít egy 
ilyen szójegyzéket fentemlített könyvében, de a feladatot csak KOSTA 
HÖRMANN oldotta meg helyesen, a ki 1889-ben Sarajevoban megjelent 
Narodne pjesne muhamedovaca u Bosni i Hercegovim czímű műve 
I I . kötetében 1662 olyan török szót mutat ki, melyek a bosnyák nyelvben 
meghonosodtak. E szótárszerű összeállításának a következő czímet adta : 
Tumac turskih, arapskih i persijskih rijeci, zatim nekih manje poznatih 
rijeci iz drugijeh jezika. A szójegyzék ugyan nem mondható teljesnek,, 
mert sok vidékről nincsenek egyáltalában nyelvi följegyzései, de a fon-
tosabbak mind össze vannak benne állítva, és a mi fődolog, helyes át-
irással. E szójegyzókből már könnyebb dolog volna a bosnyákok török 
dialektusát összeszerkeszteni, ha nem csupán szójegyzék összeállítására 
szorítkozott volna HÖRMANN. Legnagyobb fogyatékossága e szójegyzék
nek, hogy az egyes bosnyák alakok mellé nem tette oda a megfelelő 
török kifejezést is. Pedig erre annyival is inkább lett volna szükség, mert 
igen sok esetben annyira elváltozott néha alaki, néha pedig tartalmi 
tekintetben is az átvett szóalak, hogy török eredetére nem is ismerhetni 
rá egykönnyen. Ezzel szemben meg igen sokszor magyarázgat az össze
állító, még pedig nem is a legszerencsésebben. így például a baljemez 
szót melyet a bosnyák nyelv is átvett a töröktől és a mely nagy ágyút 
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jelent, úgy magyarázza, mint a hogy a török nép-etymologia teszi. 
E szerint bal mézet jelent, jemez pedig annyi, mint ,nem eszik'. Tehát 
baljemez olyan ágyú, mely mézet nem eszik. így magyarázza a nép-ety
mologia, ós így HÖKMANN is. Pedig a szó olasz eredetű, mint sok egyéb 
hadi terminus, és eredeti formája palla e mezzo (1. BAEBIBE szótárát). — 
Egy másik példa a dovale szó, mely a bosnyák nyelvben ej dovale össze
tételben fordul elő és köszönést, hálát jelent. Ez összetételt HÖEMANN 
igen helyesen az ejü dua szóból származtatja, de a végzet magyarázásá
ban téved, midőn azt hiszi, hogy a dovale a plurális dualar helyett van. 
Sokkal észszerűbb a dua üe, duale-hől származtatni, mely alak a szó 
jelentéséhez is közelebb áll. És ilyen tévedések nagyon gyakoriak az 
összeállításban. — A török átvételek különben több csoportba osztályoz
hatók. Az első csoportba azokat az átvételeket sorozhatjuk, melyek sem 
alaki, sem tartalmi elváltozást nem tüntetnek fel. Ilyenek az ada sziget, 
ahval állapot, aksam est, al piros, bag kert, bajrak zászló stb. szók. 
A második csoportbeliek már alaki elváltozásokat tükröztetnek vissza. 
Még pedig vagy magán a szótőn történt az elváltozás, mint p. balduza 
sógorasszony, tör. baldiz, avdes imádság, tör. abdest, becar legény, tör. 
bekjar stb., vacy pedig a török szó szláv képzőkkel van továbbképezve. 
így ]). airisati ige törökül ajirmak, aminkovati ebből: amin, anlaisati 
megérteni, tör. anlamak, bastisati nyomni, tör. basmak. A bosnyák 
nyelvnek állandó hangtörvénye, hogy az elülső k hangot c-nek ejti 
ki, p. bericet áldás, tör. berekét, catib irnok, tör. kjatib, cefenak v. cepenk 
köpönyeg, tör. kepeneg, ceslcin éles, tör. keskin, cebab pecsenye, tör. kebab 
stb. De egyéb tanulságokat is vonhatni az összeállított török átvételek
ből. Nem egy oly alakot őrzött meg a bosnyák nyelv, mely a mai török-
ségben már elavult, sőt sok esetben ki is veszett. Magamnak is nem 
egyszer volt alkalmam, főleg a Mostar-vidéki herczegóczok nyelvében, 
sok oly török kifejezést hallanom és feljegyeznem, melyek a török nyelv
ben ma már archaismus számba mennek. Es így a bosnyák nyelv bizo
nyos tekintetben az oszmánli nyelvnek régibb nyelvemlékét is képezi; 
nem tekintve egyes régibb alakokat, melyekből a szó eredete is könnyeb
ben megfejthető. — Nem végezne hálátlan munkát, a ki e bosnyák-török 
szójegyzéket revideálná. Egyrészt a szláv nyelvek keleti szókincséhez 
járulhatna becses adalékokkal, másrészt pedig az oszmánli nyelv történe
tét világítaná meg egy-két sugárral. A feladat különben a bosnyák-török-
ség kérdéséhez tartozik, melynek eddigelé még nem akadt megoldója. 

KUNOS IGNÁCZ. 


